Algemene voorwaarden
Dit zijn de algemene voorwaarden Krosto Techniek, hierna te noemen ‘Krosto’.

Algemene bepalingen
1.

Toepasselijkheid

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Krosto gedane offertes,
de door Krosto gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen.
Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk
worden overeengekomen.

1.2

2.

Definities

In deze algemene voorwaarden gelden deze definities:
1.
2.
3.
4.
5.

Opdracht:
de overeenkomst tussen opdrachtgever en Krosto.
Opdrachtnemer: hierna te noemen ‘Krosto’.
Opdrachtgever: de partij die met Krosto een overeenkomst van
opdracht sluit.
Kandidaat:
de persoon die volgens de overeenkomst tussen
Krosto en opdrachtgever aan opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.
Detachering:
het door Krosto ter beschikking stellen van kandidaten
die onder verantwoordelijkheid, toezicht en leiding van
de opdrachtgever werkzaamheden verrichten.

3.

Totstandkoming overeenkomst

3.1

Alle aanbiedingen van Krosto, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en dertig dagen
geldig. Tenzij in het aanbod nadrukkelijk anders is vermeld.
De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen Krosto en de
opdrachtgever. De overeenkomst moet tot stand zijn gekomen wanneer de
werkzaamheden zijn begonnen.

3.2
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Bijzondere bepalingen detachering
4.

Zoekopdracht voor de detacheringsopdracht

4.1

In verband met een detacheringsopdracht zal Krosto een gerichte zoekopdracht
verrichten. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met de functieomschrijving,
de vergoeding en de looptijd van de detachering.
Krosto zal aspirant-kandidaten aan opdrachtgever voorstellen door een (anoniem)
schriftelijk profiel. Wanneer het profiel de opdrachtgever aanspreekt, stelt Krosto een
kennismakingsgesprek voor.
Voordat een detacheringsopdracht tot stand komt, maken partijen afspraken over de
duur van de detachering, het aantal werkuren, het tarief en over eventuele aanvullende
afspraken.
Aan de zoekopdracht zijn geen kosten verbonden, tenzij er sprake is van een situatie
zoals hierna genoemd.
Indien een door Krosto geïntroduceerde aspirant-kandidaat buiten Krosto om in dienst
treedt bij opdrachtgever of op een andere wijze werkzaamheden verricht voor
opdrachtgever, is opdrachtgever aan Krosto een boete verschuldigd van €20.000,00.
Deze boete is ongeacht de looptijd van de detacheringsopdracht en een mogelijke
proeftijdbeding in de detacheringsopdracht en onverminderd het recht van Krosto op
schadevergoeding. Het voorgaande is ook van toepassing indien de aspirant-kandidaat
via een ander bureau is gevonden.

4.2
4.3
4.4
4.5

5.

Duur van de detacheringsopdracht

5.1
5.2

De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.
De opdracht kan door beide partijen tussentijds worden opgezegd met inachtneming
van een opzegtermijn van 1 maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De voorgaande voorwaarden doen niet af aan de mogelijkheid van een eerdere
opdrachtbeëindiging op grond van enige andere bepaling die in deze algemene
voorwaarden wordt beschreven.
Elke opdracht eindigt op het tijdstip dat Krosto een door haar uitgeleende kandidaat
niet meer ter beschikking kan stellen aan de opdrachtgever doordat de
arbeidsovereenkomst tussen Krosto en de kandidaat is beëindigd.
Indien de opdrachtgever tijdens de opdracht zonder inachtneming van de in dit artikel
vermelde bepalingen tussentijds beëindigt of Krosto de opdracht tussentijds beëindigt
door een oorzaak die geheel of grotendeels aan de opdrachtgever is toe te rekenen, is
de opdrachtgever aan Krosto een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd. Deze
boete staat gelijk aan 100% van het laatst geldende tarief voor de betrokken kandidaat,
geldend voor de periode vanaf het moment van de tussentijdse beëindiging tot het
moment van de afloop van de opdracht zoals eerder overeengekomen.

5.3
5.4
5.5
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6.

Prijzen en tarieven

6.1

Krosto zal de overeengekomen diensten verrichten op basis van nacalculatie. De
gewerkte uren worden berekend op basis van de door opdrachtgever voor akkoord
ondertekende urenverantwoordingformulieren van Krosto. De overeengekomen prijzen/
tarieven kunnen per 1 januari van elk jaar eenzijdig door Krosto worden gewijzigd. Deze
verhoging is een percentage dat gelijk staat aan het indexcijfer regelingslonen voor
overige dienstverlening zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Tariefswijziging ten gevolge van CAO-verplichtingen en wettelijk vastgestelde loon- en/
of lastenverhogingen, zoals premies sociale verzekeringen, worden met ingang van het
tijdstip van die wijziging aan de opdrachtgever doorberekend en zijn
dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd. Ook wanneer deze
wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van de opdracht.

6.2

7.

Indiensttreding bij opdrachtgever

7.1

Het is de opdrachtgever verboden gedurende de opdracht, alsmede een periode van
1 jaar na beëindiging van de opdracht, kandidaten van Krosto die door hem zijn
ingeleend, een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Dit geldt ook voor andere
werkzaamheden om baat, direct of indirect bij zijn onderneming en daaraan gelieerde
bedrijven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Kosteloze overname van kandidaten is alleen mogelijk wanneer dit door beide partijen
schriftelijk is overeengekomen.
Wanneer bovengenoemde verboden worden overtreden, is opdrachtgever aan Krosto
een direct opeisbare boete verschuldigd van €2.500,00 voor elke overtreding. Daarnaast
geldt een aanvullende boete van €500,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt.
Deze boetes hebben staan los van de overige aan Krosto toekomende vorderingen,
waaronder het recht op volledige schadevergoeding.

7.2
7.3

8.

Vervanging kandidaat

8.1

Krosto kan te allen tijde in overleg met de opdrachtgever een kandidaat vervangen.
Naast, en in aanvulling op, de voorgaande bepalingen zijn de volgende bepalingen
van toepassing in de gevallen dat Krosto in opdracht van de opdrachtgever bemiddelt
bij het vinden van personeel ten behoeve van deze opdrachtgever.
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Algemene bepalingen voor detachering
9.

Einde overeenkomst

9.1

Krosto is bevoegd om een overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of
op te zeggen, indien de opdrachtgever:
a.
b.
c.

9.2
9.3

surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Krosto
voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.

Beëindiging en opschorting gebeuren door middel van een schriftelijke verklaring
zonder enige vorm van schadevergoeding of garantie door Krosto.
Alle vorderingen die Krosto in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of
verkrijgen, zijn direct en volledig opeisbaar.

10.

Betaling

10.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, moeten betalingen binnen 14 dagen na
factuurdatum zijn ontvangen op de bankrekening van Krosto. Betaling van het
verschuldigde aan een ander dan Krosto geldt niet als bevrijdende betaling.
Indien de betaling niet binnen de betalingstermijn is voldaan, verkeert opdrachtgever
in betalingsverzuim. Daar is geen aanmaning of ingebrekestelling voor vereist.
In geval van betalingsverzuim heeft Krosto -onverminderd haar recht op betaling- het
recht de dienstverlening op te schorten of te beëindigen.
In geval van betalingsverzuim heeft Krosto met ingang van de vervaldatum tot aan de
dag dat de vordering volledig is ontvangen recht op een rente over de opeisbare
bedragen. Deze rente staat gelijk aan de wettelijke rente. Daarnaast heeft Krosto recht
op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Krosto moet
maken ten gevolge van het niet nakomen van een betalingsverplichting door
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste het door de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak bedrag (“Rapport Voorwerk II”).

10.2
10.3
10.4

11.

Overmacht

11.1

In geval van overmacht is Krosto gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de
uitvoering van de opdracht voor ten hoogste zes maanden op te schorten, of de
opdracht in onvoltooide staat te beëindigen. Hier zal geen sprake zijn van enige
schadevergoeding. Daarnaast is Krosto gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke
tussenkomst te ontbinden als de opschorting zes maanden heeft geduurd.
Onder overmacht verstaan we omstandigheden die buiten de schuld en risicosfeer van
Krosto vallen en die van zodanige aard zijn dat nakoming in alle redelijkheid niet meer
van Krosto kan worden verlangd.

11.2
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12.

Aansprakelijkheid

12.1

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle handelingen van de kandidaat en voor de
door de kandidaat tot stand gebrachte werken, gedurende de periode dat de
kandidaat aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. De opdrachtgever heeft
in het kader van de opdracht de volledige zeggenschap en instructiebevoegdheid over
de kandidaat van Krosto.
Opdrachtgever vrijwaart Krosto voor aanspraken van kandidaten die verband houden
met de verplichtingen uit artikel 7:658 BW en de Arbowetgeving.
De opdrachtgever vrijwaart Krosto van elke aansprakelijkheid als opdrachtgever van de
kandidaat- rechtstreeks of indirect- voortvloeiende uit schade en verliezen die kandidaten
toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.
De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter
dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

12.2
12.3
12.4

13.

Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1

De rechtsverhouding tussen Krosto en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands
recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van
de Rechtbank te Amsterdam.

Krosto Techniek B.V. | Paul van Vlissingenstraat 4h | 1096 BK Amsterdam | www.krosto.nl | 088-4700700 | info@krosto.nl

